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Unitat 1    Medi social   6è curs  Col·legi Miró 
 
La Terra  
La Terra és el nostre planeta i l'únic habitat. Es troba a l'ecosfera, un espai que envolta el Sol i que 
té les condicions necessàries perquè existeixi vida. 
És el més gran dels planetes rocosos. Això fa que pugui retenir sobre la superfície una capa de 

gasos, l'atmosfera, que dispersa la llum i absorbeix calor. De 
dia evita que la Terra s'escalfi massa i, de nit, que es refredi.  
Les parts de la Terra són la geosfera, hidrosfera, atmosfera i 
biosfera. 
 
Set de cada deu parts de la superfície terrestre són cobertes 
d'aigua. Els mars i oceans també ajuden a regular la 
temperatura. A més, l'aigua que s'evapora forma núvols i cau 
en forma de pluja o neu, formant rius i llacs. 
Als pols, que reben poca energia solar, l'aigua es gela i forma 
els casquets polars. El del sud és més gran i concentra la major 
reserva d'aigua dolça del planeta.  
La Terra, el planeta que trepitgem, no és uniforme. Si 

poguéssim fer un viatge al seu interior descobriríem que, a més d'augmentar la temperatura, els 
materials que anéssim travessant serien molt diferents: roques foses com les que surten pels 
volcans en forma de lava, roques molt calentes, sòlides però deformables, metall líquid o sòlid,...  

 
ACTIVITAT INTERNA DE LA TERRA 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TERRA 
Després d'anys i anys d'estudiar l'interior de la Terra a partir de totes les pistes que tenim al nostre 
voltant (sense veure'l, perquè no hi hem anat mai), tenim una idea de què hi ha sota el terra que 
trepitgem.  
La Terra està formada en capes concèntriques. De dins cap a fora són: 
Nucli, format principalment pels metalls ferro i níquel. Hi podem diferenciar: 
El nucli intern que, malgrat estar a temperatures encara més elevades (fins a 3.000 ºC) està en estat 
sòlid  
El nucli extern, que es troba en estat líquid degut a les elevadíssimes temperatures que hi ha. 
Mantell, amb una composició ja més 
semblant a la d'algunes roques. També 
hi distingim dues capes: 
El mantell intern, sòlid i que està en 
contacte amb el nucli. 
El mantell extern, que si bé és sòlid, té 
una capa plàstica l'astenosfera. 
Escorça, formada per les roques que 
podem veure.  
L'escorça, juntament amb la part 
superior sòlida del mantell (just la que 
està sobre l'astenosfera) forma 
la litosfera. 
Com veurem a la tectònica de 
plaques, litosfera i astenosfera juguen 
un trencaclosques permanent a la 
superfície de la Terra, responsable de l'activitat sísmica i volcànica de la nostra Terra.  

Unitat 1: La Terra. Activitat Interna  Medi social i cultural 6è   Col·legi Miró 
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 TECTÒNICA DE PLAQUES 
L'escorça de la Terra està formada per plaques que suren sobre el mantell, una capa de materials 
calents i pastosos que, de vegades, surten per una esquerda formant volcans. 
Les forces internes tenen efectes a l'exterior. Quan els moviments són ràpids, originen terratrèmols. 
Si són lents, originen plegaments, com els que han creat les muntanyes. 
El ràpid moviment rotatori i el nucli metàl·lic generen un camp magnètic que, amb l'atmosfera, ens 
protegeix de les radiacions nocives del Sol i les altres estrelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els principals actors són la litosfera i l'astenosfera 
 La litosfera és la capa superior i rígida de la 

Terra. Ocupa l'escorça i la part superior sòlida 
del mantell. Està trencada en fragments que 
anomenem plaques litosfèriques, plaques 
tectòniques o, senzillament, plaques. El 
perímetre d'una placa és el seu marge i és 
també el seu límit amb les plaques veïnes. 

 L'astenosfera és la capa que es troba just 
sota la litosfera i, per tant, forma part del 
mantell superior. No és completament sòlida 
sinó plàstica i al seu interior tenen lloc 
els moviments de convecció. 
 

Què són els moviments de convecció? 
 
La part de sota de l'astenosfera està més calenta que la part superior, la que 
està en contacte amb la litosfera. Es pensa que, com a conseqüència d'aquest 
fet i per trobar-se en un estat plàstic amb capacitat de fluir, els materials de 
l'astenosfera es mouen de manera circular, tal i com ho fa l'aigua quan la 
escalfem a un pot. 
Observa la figura: l'aigua que s'escalfa al fons té tendència a pujar perquè en 
escalfar-se es torna menys densa. Però mentre va pujant es va refredant, de 
manera que quan és a dalt està més freda que l'aigua del voltant i té 
tendència a baixar. Els moviments circulars que s'originen 
s'anomenen convectius. 
 

 
Aquests moviments causen fregament entre plaques litosfèriques, les plaques es poden allunyar 
(Límits divergents) o apropar (Límits convergents) que comporten la formació del relleu que 
coneixem. 
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Límits divergents 
Dos objectes que divergeixen s'estan allunyant l'un de l'altre. Així, als límits divergents les plaques 
se separen.  Això doncs puja material de l'astenosfera. La velocitat d'aquest moviment no és molt 
gran, d'uns quants centímetres l'any. 
Aquests límits se solen trobar sota els oceans, perquè en separar-se les plaques es formen zones 
baixes que s'omplen d'aigua. El més conegut és el que passa pel mig de l'oceà Atlàntic, que cada any 
és uns 2,5 cm més ample. Això té com a 
conseqüències :  

- Volcans i terratrèmols submarins. 
- Eixamplament (fins i tot naixement) dels 

oceans. 
A la zona activa per on surt el material de 
l'astenosfera es forma una serralada que 
s'anomena dorsal oceànica. 
 
Límits convergents 
A un límit convergent dues plaques s'ajunten, xoquen. Les conseqüències d'aquest xoc són fàcils de 
deduir: les plaques poden "arrugar-se" i fins i tot "ficar-se" una sota l'altra. Que passi una cosa o una 
altra depèn del tipus de plaques que xoquen, però en ambdós casos es produeixen terratrèmols 
que poden ser molt intensos. 
Conseqüències? A més dels volcans i dels terratrèmols, s'hi formen serralades (plenes de volcans) a 
la placa continental i fosses oceàniques al límit entre les dues plaques. I una altra cosa: com que la 
placa oceànica va 
desapareixent sota la 
continental,  l'oceà es 
va reduint... 

 

 

 

 

 

 

LA TEORIA DE LA DERIVA CONTINENTAL 
El 1912, Wegener va enunciar la teoria de la deriva continental, que li permetia explicar la forma i la 
disposició dels continents i l'origen de les muntanyes. 
Fa uns 300 milions d'anys, tots els continents estaven units formant un únic continent, que va 
anomenar Pangea, envoltat per un oceà. Es va començar a trencar fa uns 200 milions d'anys, i els 
fragments van viatjar a la deriva fins que van arribar a la posició actual. 
Els continents es desplaçaven sobre el fons oceànic, cosa que li permetia explicar la formació de les 
cadenes de muntanyes, perquè quan un continent viatjava a la deriva, si la seva zona frontal tro-
bava resistència, es plegava. Un exemple serien els Andes, que s'haurien format quan el continent 
sud-americà va avançar cap a l'oest. 
 
Això explica com  el nostre relleu s’ha anat formant. 
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Conseqüències de l’activitat interna de la Terra: 
Aquest moviment de les plaques tectòniques és el responsable, com ja hem vist, de la formació del 
nostre relleu. Quan una placa xoca o frega una altra es plega formant serralades, es  trenca formant 
falles, es forada formant volcans o, fins i tot, deixa enormes forats d’on poden néixer oceans. 
 
Plec. És l'ondulació dels estrats de roques a 
causa del seu plegament per forces 
tectòniques. És dóna quan els materials són 
plàstics (deformables). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falla. És un trencament dels estrats o de les 
masses rocoses amb desplaçament d'un bloc 
respecte a l'altre. És dóna quan els materials 
no són plàstics sinó fràgils.  
 
 
 
 

Diàclasi. És un trencament dels estrats o de 
les masses rocoses sense desplaçament d'un 
bloc respecte a l'altre. És dóna quan els 
materials són fràgils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terratrèmol. És una sacsejada brusca del 
terreny a causa de les ones sísmiques que 
s'originen al produir-se falles profundes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volcà. És una sortida de magma a l'exterior. El 
magma és un medi pastós format per roques 
foses, a uns 1000 ºC, i una gran quantitat de 
gasos dissolts. En sortir a l'exterior perd els 
gasos i esdevé la lava. Els gasos poden 
impulsar partícules de lava que es consolida a 
l'aire i que al caure constitueix els anomenats 
productes piroclàstics (segons la mida 
s'anomenen cendres, lapil·lis (també 
anomenats gredes) i bombes volcàniques). La 
lava i els piroclasts generalment s'acumulen i 
formen una muntanya anomenada con 
volcànic, que presenta un cràter i una 
xemeneia. 
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Unitat 1: La Terra. Activitat Interna      Activitats 
 
Activitats al quadern: 
 

1- Defineix a teu quadern:  
Geosfera, hidrosfera, atmosfera, biosfera, astenosfera, Pangea, placa tectònica, fossa oceànica, 
plec, falla, hipocentre, magma. 
 
2- Dibuixa a quadern un tall de la Terra i posa-hi les capes principals i les seves propietats més 

característiques. 
 
3- Explica al teu quadern com es poden moure les plaques litosfèriques degut a l’activitat 

interna de la Terra. (Tectònica de plaques) 
 

4- Explica la diferència entre uns límits divergents i convergents i les principals formacions que 
hi tenen lloc. 
 

5- Fes un dibuix esquemàtic al teu quadern de les principals formacions exteriors de l’activitat 
interna d ela Terra i posa-hi les seves parts. 
 

6- Explica què són els corrents de convecció, fes un esquema de com es produeix i també d’ón 
el podem trobar en altres circumstàncies. 
 

7- Escolta el vídeo que veurem a classe i fes-ne un petit resum al teu quadern d’unes 5-6 línies. 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17144 

 
Activitats web: 
 

1- http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/ud/webstionaris/marcosinterna.htm 
2- Zona clic: La dinàmica interna de la Terra  

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=4002 
3- Joc:  

https://sites.google.com/a/xtec.cat/a-l-interior-de-la-terra/proces/activitat-2 
4- Investiga els tipus de volcans que existeixen a la web i fes-ne un quadre al teu quadern amb 

les principals propietats. (Activitat ONLINE) 
http://www.astromia.com/tierraluna/tipovolcanes.htm 

5- Joc de l’estructura de la Terra  
http://juegos-geograficos.es/tierra.html 

 
 
AMPLIACIÓ:  
 

1- Investiga les capes de l’atmosfera i fes-ne un esquema al teu quadern. 
2- Les plaques tectòniques més importants de la Terra. 
3- Què són els Hot Spots? I quins en són els principals? 
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Activitat externa 
Agents geològics externs 

Els agents geològics externs, són els que s'encarreguen de donar forma al relleu, aconseguint tot tipus de 
modelats diferents, des d'altes i escarpades muntanyes fins a enormes deserts de sorra. 
 
Més concretament són l’aigua, el vent i els éssers vius. 
L’aigua 
Les aigües salvatges  
Són corrents d'aigua que provenen de precipitacions recents i que flueixen sense cap curs. La seva acció 
depèn de la quantitat d'aigua que circula i les característiques del terreny. 
Poden produir diverses formes topogràfiques d'erosió: xaragalls, pilars coronats, rasclers i torrents. 
 
L'aigua subterrània 
Les aigües subterrànies són aquelles que es troben sota la superfície de la terra i que generalment 
s'acumulen en aqüífers, que són formacions geològiques on s'emmagatzema i circula aigua aprofitant la 
porositat, la filtració i la fissuració de la roca. 
Dissolen les roques per meteorització química. Donen lloc a coves i galeries. 
 
Glaceres  

Són acumulacions de neu que es formen 
damunt de terra per acumulació de 
nevades, als llocs on per l'abundància de 
precipitacions i les baixes temperatures 
la neu acumulada no arriba a fondre's 
completament. 
Les glaceres formen valls en forma de U, 
a conseqüència de l'erosió pel 
desplaçament de les masses de gel. 
Transporten materials que es dipositen i 
formen les morrenes. 
 
 

Els rius  
Són corrents naturals d'aigua que flueixen amb continuïtat. Tenen un cabal determinat i desemboquen al 
mar, en un llac o a un altre riu (afluent). A vegades acaben en zones desèrtiques on les seves aigües es 
perden per infiltració i evaporació. 
Els rius erosionen roques i sediments, 
arribant a obrir llits i valls, modelant el 
paisatge. Les valls fluvials en general tenen 
forma de V, sobretot, en les zones 
muntanyoses d'alçament recent. Aquesta 
forma es modifica al llarg del curs del riu, 
ampliant a més la seva mida, és a dir, 
aplanant l'obertura de la vall.  
 
Onades, corrents i marees  
El modelat litoral és el contacte entre terres emergides i el mar per efecte de les ones, les marees i l'acció de 
determinats animals, així com la interacció entre les aigües marines i les continentals en àrees fluvials o 
aiguamolls o albuferes. 
Provoquen el retrocés dels penya-segats i la trituració i rentat dels materials a causa dels processos d'erosió. 
Transporten la sorra al llarg de la costa pels corrents litorals. 
Creen platges, tómbols i fletxes i cordons litorals a causa de la sedimentació de les sorres que arrosseguen. 

Unitat 2: Activitat externa i roques Medi social i cultural 6è  Col·legi Miró 
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El vent  
El vent és un agent de modelat del relleu que pot comportar 
grans quantitats de pols a través del món en distàncies 
relativament curtes. Està condicionat per l'absència de 
vegetació i la presència de partícules soltes a la superfície.  
El vent erosiona les roques quan les partícules que arrossega 
xoquen contra aquestes. Transporta els materials erosionats 
i és sedimenten en forma de sorra. 
 
 
Els éssers vius 
Els éssers humans amb la construcció de vies de 
comunicació, les mines, les ciutats, modifiquen el paisatge, i el relleu.  
Els éssers humans, modifiquen algunes accions dels agents, com ara la coberta vegetal, els homes eliminen 
boscos sencers, per aconseguir o fusta o aconseguir terreny on edificar i construir. Amb la construcció 
d'embassaments, i les contaminacions també s'han aconseguit canviar agents ... 
La vegetació  
Les plantes trenquen les roques amb les seves arrels o fixa el terra de les muntanyes impedint que sigui 
arrossegat per les pluges. 
 
 
Els processos geològics externs 
 
Els processos geològics externs són la meteorització, l'erosió, el transport i la sedimentació. 
 La meteorització  
Consisteix en la disgregació i/o alteració dels materials de la superfície com a conseqüència de l'acció estàtica 
de l'atmosfera. Es produeix pel simple contacte de les roques superficials amb l'atmosfera. 
La meteorització és física o mecànica quan 
provoca la fragmentació de les roques sense 
que en canviï la composició química. 
La meteorització és química quan les roques 
s'alteren químicament a causa de l'atac de 
diverses substàncies d'origen atmosfèric 
(aigua, oxigen, diòxid de carboni, etc.). 
Totes aquestes accions no mouen els 
materials del lloc on es trobaven.  
 

 
L'erosió  
L'erosió és l'efecte de desgast que experimenten les roques superficials i 
implica la pèrdua de materials sòlids o substàncies en dissolució que són 
arrencats dels seus llocs d'origen. Aquest procés, el realitzen els  
agents geològics externs i implica l’inici del transport. 
 
 
 
 
 

 
El transport 
Els materials dissolts són transportats en dissolució (transport 
químic), mentre que les partícules sòlides són transportades 
en forma sòlida (transport físic). En aquest cas les partícules 
poden ser transportades de diverses maneres: en suspensió, 
per flotació, per saltació, per rodolament o per arrossegament 
o reptació. 

Però..... Com ho fan això de 
canviar el relleu? 
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La sedimentació 
Quan s'acaba el transport es produeix la sedimentació. Els 
materials transportats es dipositen per acumulació de les 
partícules sòlides o per precipitació dels materials dissolts. 
Aquests materials són els sediments. 
La precipitació dels materials dissolts es produeix com a 
conseqüència de variacions físiques o químiques del medi aquós 
(canvis de temperatura, de pressió, etc.). En moltes ocasions, els 
éssers vius afavoreixen aquests canvis. Aleshores es parla de 
precipitació bioquímica. 

 
Formes de Relleu: 
Gràcies a l’acció de l’activitat interna de la terra i desprès del modelatge que ha realitzat l’activitat externa de 
la terra podem observar el nostre entorn:  el relleu de la terra. 
 
Relleu d'interior 
 
Muntanya: Gran elevació del terreny.  
Turó: Petita elevació del terreny.  
Serra/Serralada: conjunt de 
muntanyes alineades 
Vall: part baixa entre dues 
muntanyes 
Depressió: relleus una mica enfonsats 
per  
l'erosió d'un riu  
Plana: relleu pla i de poca altitud  
Altiplà: relleu pla però elevat 
 
 
 
Relleu de la costa 
 

 
Golf/Badia: part de mar que 
s'endinsa a la terra  
Cap: part de terra que s'endinsa al 
mar 
Ria: braç de mar que s'endinsa a la 
terra 
Platja/Cala: terres al costat del mar 
Península: terres envoltades de mar 
menys per una banda, 
anomenada istme 
Estret/Canal: braç d'aigua entre 
terres 
Delta: desembocadura d'un riu en 
diversos canals d'aigua, de forma 
triangular 
Illa: Part de terra envoltada d’aigua. 
Arxipèlag: Conjunt d’illes. 
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Les roques 
 

Una roca és una substància natural inerta, és a dir, no viva, que està constituïda per dos o més tipus 
de minerals. Per exemple, la roca anomenada granit, està composta per tres tipus de minerals 
anomenats quars, feldspat i mica. En moltes roques, les partícules de cada mineral són tan petites 
que no es distingeixen les unes de les altres a simple vista, per la qual cosa sembla que estiguin 
constituïdes per un sol tipus de mineral. 
 
Les roques es classifiquen d'acord amb el procés de formació que han seguit. Es distingeixen tres 
grans grups de roques: magmàtiques,  metamòrfiques i  sedimentàries. 

1.Les roques magmàtiques. Les roques magmàtiques són les que s'han originat a partir d'un 
magma que, en refredar-se, s'ha solidificat. Tenint en compte les condicions en què es produeix 
aquesta solidificació, es distingeixen dos tipus de roques magmàtiques: 

• Les roques plutòniques. Son les que es formen quan el refredament té 
lloc a una gran profunditat. El procés és lent i tots els minerals 
cristal·litzats tenen una grandària semblant. Per exemple, el granit.  

 
• Les roques volcàniques. Són les que es formen 
quan el magma que ha sortit pels volcans es 
refreda a l'exterior. El refredament és molt ràpid i 
normalment els seus components no tenen prou 
temps per cristal·litzar i formar minerals i no es poden diferenciar fàcilment 
els seus components com passa en la roca anomenada basalt. 
 

2.Les roques metamòrfiques. Són les roques formades a partir d'altres roques ja existents, quan 
aquestes són sotmeses a un gran augment de pressió o de temperatura, o d'ambdues alhora, a 
conseqüència del qual els seus minerals, sense arribar a fondre's, es transformen en altres minerals, 
capaços de suportar les noves condicions. Per tant, la nova roca presenta una aparença i unes 
propietats diferents de les de la roca inicial. Segons quina sigui la roca inicial, apareixen diferents 
tipus de roques metamòrfiques. Les més conegudes són les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.Les roques sedimentàries. Són les roques formades per la unió 
de partícules soltes, anomenades sediments, que s'acumulen als 
fons de les valls, dels mars i dels oceans. Tenint en compte l'origen 
d'aquestes partícules, se'n distingeixen quatre tipus de roques 
sedimentàries anomenats: detrítiques, químiques i orgàniques. 

ROCA INICIAL ROCA 
METAMÒRFICA 

Argila --------------------------> Pissarra 
Gres ---------------------------> Quarsita 
Calcària ------------------------> Marbre 
Granit ---------------------------> Gneis 
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• Detrítiques. Són les roques formades per la compactació de partícules procedents de l'erosió de 
les muntanyes, deguda a l'aire, la pluja, els rius, les glaceres, etc. Aquests agents desgasten el 
relleu, transporten les partícules arrencades i, a l'últim, les dipositen en forma de capes 
horitzontals o estrats, en llocs més o menys allunyats 
dels seus punts d'origen. Un cop dipositades allí, i 
mitjançant un procés que dura milions d'anys, 
anomenat diagènesi, les partícules s'uneixen entre si i 
originen les roques sedimentàries detrítiques.  

Si les partícules tenen la mateixa grandària que la 
sorra, les roques s'anomenen gresos, si són més 
gruixudes, conglomerats, i si són com una pols 
impalpable, argiles. 
 
• Químiques. Són les roques formades per la unió de partícules aparegudes dins l'aigua com a 
resultat d'una reacció química. Així es formen la calcària i el guix. L'evaporació d'una part de l'aigua 
en facilita la precipitació de les substàncies que formen aquestes roques com la sal gemma.  
 
 • Orgàniques. Són les roques formades a partir de l'acumulació de restes orgàniques d'éssers vius. 
Exemples d'aquestes restes orgàniques són els troncs i les fulles d'espècies vegetals que van viure fa 

milions d'anys i que quedaren enterrades sota terra, la qual cosa 
en va impedir la seva descomposició i amb el temps han donat 
lloc al carbó. 
El petroli i el gas natural s'han format a partir de grans masses 
d'organismes microscòpics marins (plàncton) que també 
quedaren enterrats fa milions d'anys.  
 
 
 

4. El cicle de les roques. S'anomena el "cicle de les roques" el conjunt de processos naturals que 
provoquen que les roques d'un tipus es transformin en roques d'un altre tipus. En el següent 
esquema es pot observar els noms de tots aquests tipus de processos. 
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Unitat 2: La Terra. Activitat Externa      Activitats 
 
Activitats al quadern: 

1- Dibuixa un riu i posa-hi les seves parts, també explica quin és el procés geològic que hi predomina a 
cada tram. 
 

2- Dibuixa una glacera i posa-hi les seves parts, també explica quin és el procés geològic que hi 
predomina a cada tram. 
 

3- Escriu les formacions d’aigua que hem estudiat i defineix-les. 
 

4- Explica la diferència entre procés geològic extern i agent geològic extern i posa tots els que coneixes. 
 

5- Defineix: Vall, Depressió, serralada, Cap, Península, Delta, Arxipèlag i penya-segat. 
 

6- Explica quin creus que és l’agent geològic predominant en els diferents hàbitats següents i per què 
ho creus: Platja, desert, alta muntanya, selva amazònica i ciutat de Barcelona. 
 

7- Escriu els tres tipus de roques que has estudiat, explica’n les principals característiques i posa un 
exemple de cadascuna. 
 

8- Explica la diferència entre una roca volcànica i una roca plutònica i posa un exemple de cadascuna. 
 

9- Explica els tres tipus de roques d’origen sedimentari que hem estudiat i posa un exemple de 
cadascuna. 

Activitats web: 
 
1- Investiga i escriu al quadern totes les formes de relleu d’interior i de costa que has estudiat 

posant dos exemples d’aquests que puguis trobar a Catalunya. 
2- http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/relleu/ 
3- Activitat clic roques sedimentàries:   http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2301 
4- Activitats roques: http://nou-projecteeso.text-lagalera.cat/activitat-reforc/E-1-B-CA01-AR06-

PG00-I/capsula/E-1-B-CA01/llibre/demo-e/1/b.html 
5- http://blogareaciencias.blogspot.com.es/2010/03/actividades-sobre-los-minerales-y-las.html 
6- https://luisamariaarias.wordpress.com/2013/02/16/agentes-geologicos-externos/ 

 

AMPLIACIÓ:  
1- Dibuixa en un fulls sencer de la llibreta un paisatge on combinis totes les formes de relleu 

d’interior i de costa posant els noms dels seus elements. 
2-  Investiga usos d’una roca de cada tipus que s’utilitzi molt quotidianament en construcció, cuina, 

decoració etc... 
3- Explica la diferència entre mineral i roca i esbrina les principals característiques amb les que es 

classifiquen els minerals. 
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Un cop hem conegut les formes de relleu que hi ha, anem a conèixer les que ens envolten: 
 
 
Límits:    Al nord amb França, Andorra i els Pirineus     

Al sud amb l’estret de Gibraltar que la separa d’Àfrica 
A l’est amb la Mar Mediterrània 
A l’oest amb l’Oceà Atlàntic i Portugal 
 

El Relleu d’Espanya 
Espanya Continental: 

La Meseta, una gran plana situada al centre de la Península Ibèrica. Dividida en dues parts pel Sistema 
Central:  Submeseta Nord i Submeseta Sud. 
 
Serralades interiors que envolten la Meseta: Muntanyes de Toledo, muntanyes de Lleó, Serralada 
Cantàbrica, Sistema Ibèric i Sierra Morena. 
 
Serralades i muntanyes exteriors: Massís Galaic, Muntanyes Basques, els Pirineus, Serralades Litorals 
Catalanes i Serralades Bètiques. 
 
Depressions: la de l’Ebre i la del Guadalquivir. 
 
Cal destacar el cim més alt d’Espanya que és el Teide i es troba a les illes canàries.  
  

Les costes: 
Formada per dos arxipèlags: 
Illes balears: situat al mar Mediterrani: Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera. 
Illes Canàries: situat a l’oceà Atlàntic: Tenerife, Gomera, La Palma, Hierro, Gran Canària, Fuerteventura i 
Lanzarote  

Els rius (accidents costaners): 
Vessant cantàbric: Bidasoa, Nervión, Nalón, Narcea i Navia. (Golf de Biscaia, Cap d’Ajo, Punta de la estaca 
de Bares) 
Vessant Atlàntic: Tambre, Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir i Guadalete. (Cap de Finisterre, Golf 
de Cadis) 
Vessant Mediterrani: Ter, Llobregat, Ebre,  Xúquer i Segura. (Cap de Creus, Golf de Roses, Delta de l’Ebre, 
Golf de València, Cap de la Nau, Cap de Palos i cap de Gata.) 
 

Unitat 3: Geografia d’Espanya        Activitats 
 

1- Situa en el mapa els límits d’Espanya amb color vermell. 
2- Situa en el mapa tots els elements d’Espanya continental que hi ha en negreta i pinta el mapa seguint 

la llegenda. (elements amb bolígraf negre) 
3- Situa en el mapa tots els elements de costa i els rius resseguint-los en color blau. 
  

Activitats Web: 
1- http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 
2- https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-de-

espaa/b08c36e5-ed54-46e1-995f-354b59d8dd08 
3- Rius: https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/rios-de-

espaa/6b90cb5d-8084-4d44-9cc6-990fe7068e38 
4- http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/bobila/rius/rius.htm 

 
 

Unitat 3: Relleu, hidrografia i mapa polític d’Espanya  Medi social  6è 
 Col·legi Miró 
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Mapa físic d’Espanya 
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Espanya política 
 
Observa les comunitats autònomes d’Espanya i les províncies que les composen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situa en el mapa que et donarà el mestre les comunitats autònomes d’Espanya en blau i les províncies en 
negre. Pots ajudar-te del següent mapa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitats: 
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espauto1.html 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/comunidades-
autonomas-de-espaa/9f69dbbf-8dda-4403-b8e1-47d77887b7a6 
Activitats d’ampliació:  

1- Capitals de província (Investigació i mapa)  

Províncies 

espanyoles 
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Mapa Físic d’Espanya 
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Mapa hidrogràfic i costaner d’Espanya 
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Mapa polític d’Espanya 
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Unitat 1    Medi social   6è curs  Col·legi Miró 

A la recerca.... 
En grups ens investigarem els trets essencials d’abans de la humanitat, la prehistòria i la història. 

Desprès d’investigar ens reunirem per a escollir el més important i ens prepararem per a explicar-ho als 
companys en una presentació oral. Us podeu ajudar de murals, imatges, power-points etc. 

 

Grup 1 : La conquesta de la Terra : 

Com ha sorgit la vida? 

Com era la Terra abans de l’home? 

Com han anat canviant les espècies?... 

 

Grup 2: La prehistòria: 

Paleolític, neolític i edat dels metalls. 

Com vivien a cada etapa? 

Com ho podem estudiar?... 

 

Grup 3 i 4: Edat Antiga: 

Com comença la història? 

Principals civilitzacions i característiques: 

Mesopotàmia, Egipte, Grècia i Roma 

Grup 5 : Edat Mitjana: 

Etapes, feudalisme, estaments 

Les invasions germàniques i musulmanes 

Romànic i gòtic 

 

Grup 6: Edat Moderna 

Descobriments, invents. 

Privilegiats, no privilegiats 

Monarquies absolutes. 

 

Grup 7: Edat contemporània 

Revolució francesa 

Revolució  Industrial 

Fets importants i característiques 
 

Les etapes de la història de la Humanitat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Unitat 4: Història   Medi social i cultural  6è   Col·legi Miró 
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Unitat 1    Medi social   6è curs  Col·legi Miró 

 
Medi aMbient 

El medi ambient on vivim és força complex: mars plens de vida 
s'alternen amb continents que tenen gran varietat 
d'ecosistemes, com ara tundres, boscos, sabanes, rius i selves 
tropicals, on viuen multitud d'éssers vius. L'equilibri natural de 
tots aquests ecosistemes és fràgil, però resulta imprescindible 
perquè la vida continuï. 
 
Malauradament, en els darrers últims segles, els éssers humans 
hem trencat l'equilibri de la biosfera destruint els hàbitats 
naturals, desforestant grans superfícies, generant muntanyes 
de residus, contaminant l'aire i enverinant els rius i mars. 
 
El rescalfament del clima de la Terra causat per l'efecte hivernacle, la destrucció de la capa d'ozó que 
protegeix el planeta, la tala dels boscos tropicals, la pèrdua arreu del món de sòl fèrtil, la pèrdua accelerada 
d'espècies salvatges, així com la misèria creixent entre els pobres de la Terra, representen els nous 
problemes amb què s'haurà d'enfrontar la humanitat si vol salvar el planeta. 
 
Hem de prendre consciència de la importància de tenir actituds de respecte envers el medi ambient, per tal 
de poder fer de la nostra Terra un món habitable no tan sols per als d'avui, sinó també per a les persones del 
demà. El futur dels éssers vius sobre la Terra no està gens garantit, si no comencem a respectar el nostre 
planeta i aprenem les lliçons de l'Ecologia. 

Parlem d’alguns problemes mediambientals... 
 

 

Unitat 5: Medi ambient i futur  Medi social i cultural  6è   Col·legi 
Miró 
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L’ efecte hivernacle 
La temperatura de la Terra és perfecta per a la vida. Gràcies a aquestes condicions la vida s'estén per tot el 
nostre planeta. La Terra s'escalfa gràcies a l'energia del Sol. Una part d'aquesta energia que arriba a 
l'atmosfera és reflectida en direcció a l'espai, una altra part molt petita és absorbida i la resta travessa 
l'atmosfera i escalfa la Terra 
Alguns gasos de l'atmosfera, com el CO2 i el vapor d'aigua, la retenen, absorbeixen gran part de l'energia i 
eviten que torni a l'espai són els gasos d’efecte hivernacle (GEI). Això contribueix a mantenir el planeta 
calent. És molt semblant al que passa als hivernacles. Aquests gasos són essencials ja que sense ells la Terra 
es glaçaria i era un procés completament natural i necessari.  
Avui dia l'efecte hivernacle s'ha incrementat molt a causa de la contaminació de l'atmosfera, que provoca 
que alguns gasos retinguin massa calor a prop de la superfície de la Terra. És per aquest motiu que les 
temperatures del planeta han augmentat en l'últim segle. 
Un dels principals gasos és el dióxid de carboni (CO2) que prové de la combustió del petroli o el carbó a casa, 
als cotxes o les centrals energètiques entre d’altres són el metà d’abocadors o mines o els CFC dels aires 
condicionats o refrigeradors. 
El canvi climàtic degut a l’efecte 
hivernacle té conseqüències molt 
importants com l’augment de la 
temperatura, la pèrdua de gel dels 
pols (que augmenta el nivell del mar), 
les migracions forçoses de moltes 
espècies i catàstrofes naturals 
augmentant la força dels huracans o 
tornados.  
 
 
 
 
 
 
 
L’afebliment de la capa d’Ozó 
La vida al nostre planeta depèn d'una capa de gas ozó que es troba situada entre els 20 i 40 quilòmetres 
d'altura, en una capa de l'atmosfera anomenada estratosfera. 
A l'atmosfera, l'ozó es forma a partir de l'oxigen per acció de la radiació ultraviolada. L'escut d'ozó filtra les 
radiacions solars, de tal manera que les radiacions ultraviolades més nocives amb prou feines poden 
travessar-lo i no arriben a la superfície de la Terra. Sense la capa d'ozó, la vida a la Terra desapareixeria.  
 
Ja fa anys els científics van descobrir que la quantitat d'ozó 
damunt de l'Antàrtida havia minvat de manera molt 
important. Es va descobrir que el forat a la capa d'ozó havia 
estat provocat per un tipus de contaminació, en concret, els 
productes químics anomenats CFC (clorofurocarboni). Els CFC 
són gasos que es fan servir per produir temperatures baixes 
en frigorífics i aparells d'aire condicionat i en la fabricació 
d'envasos de plàstic. Quan els gasos CFC arriben a l'atmosfera 
destrueixen l'ozó. 
 
Cada primavera s’obre un forat a la capa d'ozó sobre 
l'Antàrtida, tan extens com els Estats Units i tan profund com 
l'Everest. El forat ha crescut pràcticament tots els anys.  
Aquest augment de la radiació té conseqüències com alteracions dels sistema immunològic, augment de 
càncers, malalties, danys en la vida submarina etc.. 
Què hi podem fer nosaltres? Assegurar-nos de no comprar frigorífics, aerosols o plàstics que continguin CFC.  
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Les tres R de la gestió de residus: 
 
Reduir: El millor residu és aquell que no es produeix, especialment entre els provinents de productes no 
renovables com el paper i el plàstic. Sobretot està destinat a evitar els envasos i els embolcalls innecessaris, 
així com els productes d’un sol ús. 
Reutilitzar : És a dir, donar als residus una “segona vida”, ja sigui complint el mateix objectiu que el 
producte original, ja sigui donant-los una altra utilitat. Reutilitzar la roba, per exemple, no només evita 
despeses innecessàries sinó que evita haver de produir roba nova. 
Reciclar : Aquells residus que no es puguin reutilitzar caldrà reciclar-los. Amb el reciclatge aconseguim 
transformar materials usats en nous productes. Això és un bé doble ja que no només evitem crear deixalles 
sinó que evitem crear nous productes i deixalles noves.  

La recollida selectiva en origen és la base del reciclatge: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aigua 
La vida a la Terra depèn de l'aigua. En forma de precipitacions, fluint per la superfície o pel subsòl, l'aigua és 
necessària per a tots els éssers vius de la Terra. 
Tot i que un 70% de la superfície de la Terra és coberta d'aigua, un 97% de l'aigua total del planeta és salada i 
es troba formant els mars i els oceans. Per tant, només un 3% de l'aigua del planeta és dolça i no tota es 
troba disponible per als éssers vius terrestres: només un 1% de l'aigua dolça  total forma el vapor d'aigua de 
l'atmosfera, les deus, els rius i els llacs, i és l'única aigua que poden 
utilitzar fàcilment els éssers vius que viuen als continents. 
No obstant això, hauria d'haver aigua en abundor per a tots si fos 
distribuïda més equitativament, i si no fos malversada i alterada a causa 
del mal ús i de la contaminació. 
Cada any viu més gent a la Terra, cada any consumim més aigua, però la 
quantitat d'aigua de què disposem sempre és la mateixa. Quan obrim 
una aixeta, l'aigua que en surt ve de les mateixes reserves subterrànies, 
dels mateixos rius i rierols. Per tant, hem de canviar les nostres 
conductes i fer un ús racional de l'aigua: cal utilitzar-la sense 
desaprofitar-la. 
Què podem fer? 
Dutxar-nos enlloc de banyar-nos, tancar les aixetes, rentar els plats amb 
el tap posat, omplir bé les rentadores, regar amb regadora, etc. En 
general aprofitar l’aigua que tenim. 
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Unitat 5: Medi ambient i futur      Activitats 
 
Activitats al quadern: 
 

1- Explica què és l’ecologia i el medi ambient i posa un exemple de dos preocupacions per a la 
humanitat a tractar mediambientalment. 

2- Escriu i explica les 3 principals alteracions de l’activitat humana i una conseqüència de cadascuna. 
3- Explica en què consisteix l’efecte hivernacle, fes-ne un esquema a la llibreta i planteja alguna possible 

solució. 
4- Explica què és la capa d’ozó, què li està passant i per què ens pot afectar. També planteja alguna 

possible solució.  
5- Explica què és la regla de les tres erres i defineix-ne cadascuna. 
6- Posa dos exemples de com tu a casa podries reduir, reutilitzar o reciclar coses i contribuir així a la 

conservació del medi ambient. 
7- Explica per què ens hem de preocupar per l’aigua les planeta si hi ha un 70 % del planeta que és 

aigua. 
8- Escriu 4 coses que tu podries fer a casa per a reduir el consum d’aigua dolça. 

 

Activitats web: 
 

1- Jocs medi ambient: https://mediambientconsolacio.jimdo.com/jocs-per-cuidar-el-medi-ambient/ 
2- Recursos digitals: https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-medi/tercer-curs 
3- El joc d’en Doll: https://www.gencat.cat/mediamb/joc_endoll/popup.htm 
4- Efecte hivernacle: http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/mediambient/ 

 

 

 

AMPLIACIÓ:  
 

1- Investiga què és un espai protegit i per a què s’ha protegit. Posa dos exemples a Catalunya d’espais 
protegits. 

2- Explica què és una cadena tròfica i com la humanitat i la seva contaminació pot afectar a les cadenes 
tròfiques. 

3- Investiga i fes un mini esquema de com la humanitat ha anat canviant la seva relació amb e medi 
ambient al llarg de la història. 

4- Navega per la web i escriu dos o tres idees que t’hagin sorprès. 
https://fundacionbasura.org/ 
 

 

 
 
 


